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7 حقیقتی که والدین باید درباره واکسین 
کووید-19 بدانند 

1. اطفال باید واکسین شوند.
خطر کووید-19 نسبت به خطر احتمالی واکسین بسیار بیشتر است. هنوز نمی فهمیم مصاب شدن اطفال به کووید-19 

چه تاثیرات طوالنی مدتی روی آنها خواهد داشت. اطفال عالئم "طوالنی کووید" را راپور داده اند که تا چندین هفته بعد از 

مصاب شدن به کووید-19 زندگی روزمره آنها را تحت تاثیر قرار می دهند1. در حال حاضر کووید-19 یکی از 10 علل اصلی 

فوت اطفال در آمریکا است، و 1/3 نوجوانانی که در شفاخانه بستری بودند به مراقبت مخصوص ضرورت داشتند2. حدود 

%30 اطفال که به دلیل کووید-19 بستری شدند مرض زمینه ای نداشتند3.

2. در ساخت واکسین عجله نشده است.
دانشمندان بیش از یک دهه باالی این تکنالوجی کار کردند. برای ساخت واکسین های کووید-19 مراحل مصئونیتی نادیده 

گرفته نشدند – فقط کاغذ بازی و تشریفات اداری حذف شدند– و تمام آزمایشات و روال بالینی مراحل مشابه سایر 

واکسین ها را طی کردند. دیتاهای حاصله از آزمایشات و روال بالینی و مطالعات دنیای واقعی نشان می دهند که واکسین ها 

بی خطر و موثر هستند. دانشمندان توانستند به سرعت واکسین را مطالعه کنند زیرا صدها هزار نفر از مردم برای آزمایشات 

و روال بالینی داوطلب شدند –ضرورت نبود برای پیدا کردن تعداد کافی اشتراک کنندگان سالها منتظر بمانند.

3. عوارض خفیف و متوسط شایع هستند.
ممکن است طفلتان بعد از پیچکاری دچار عالئم خفیف یا متوسط، مثل تب، درد عضالت، سردرد، احساس خستگی 

یا سرخ شدن محل تزریق شود. این عالئم بعد از هر پیچکاری شایع است و به این معنی است که بدن شما ایجاد پاسخ 

مصئونیتی را شروع کرده است و در حال یادگرفتن مبارزه با مرض است. عوارض جانبی شدید و عکس العمل های آلرجیک 

نادر هستند. چانس مصاب شدن به نوع مرگبار مرض کووید-19 بسیار بیشتر از خطر احتمالی مصاب شدن به عوارض 

جانبی شدید واکسین است.

4. عوارض جانبی طوالنی مدت، مثل ناباروری یا سقط جنین غیرمحتمل است.
 اگر به تاریخچه تمام پیچکاری ها نگاه کنید، تقریباً عوارض جانبی طوالنی مدت پیچکاری ظرف 6 هفته بعد از پیچکاری 

خود را نشان می دهند. به همین دلیل FDA مدت زمان انتظار حداقل 60 روزه بعد از پایان یک آزمایشات و روال بالینی 

را برای صدور مجوز مصرف عاجلی )EUA( در نظر گرفته است. 

هزاران زن در دوران حامله گی خود واکسین دریافت کردند و یا بعد از پیچکاری حامله شدند. دیتاها 4 نشان می دهند که 

واکسین های کووید-19 باعث ناباروری، سقط جنین یا عوارض مربوط به حامله گی یا زایمان برای مادر و جنین نشده اند. 

با این حال، ما زنان حامله زیادی را مشاهده کردیم که به کووید19- مصاب شدند و دچار عوارض خطرناک این وایرس 

شدند.5
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5. این واکسین بسیار موثر است.
این آزمایشات و روال بالینی نشان داد که واکسین کووید-19 در محافظت از اطفال بین 15-5 سال در برابر مصاب شدن 

به این وایرس %100-90 موثر است6. کدام طفل در این آزمایشات و روال بالینی به مرض شدید کووید-19 مصاب نشد. 

واکسین علیه انواع مختلف این وایرس موثر است، از سرایت به دیگران جلوگیری می کند7 و ممکن است شرایط را 8 برای 

کسانی که دچار عوارض طوالنی مدت کووید-19 هستند، واقعاً بهبود دهند. همچنین پیچکاری شدن باعث می شود که 

افراد بسیار اندکی که بعد از پیچکاری تست شان مثبت می شود، مرض خفیف تر و کوتاه تری داشته باشند9.

6. حتی اگر طفلتان قباًل به کووید-19 مصاب شده باشد، باید پیچکاری شود.  
طفلتان باید پیچکاری شود، حتی اگر قبالً در اثر این وایرس دچار مرض شدیدی نشده باشد.  مطالعات 10 نشان می دهند 

که واکسین در مقایسه با مصئونیت طبیعی )مصئونیت ناشی از مصاب شدن به مرض( دوام بیشتری دارد و در برابر 

انواع مختلف وایرس ها محافظت ایجاد می کند. واکسین می تواند از طفلتان در برابر مصاب شدن مجدد به این وایرس 

محافظت کند. 

7. واکسین های mRNA کووید-DNA 19 شما را تغییر نمی دهند.
چیزهایی کهواکسین های mRNA نمی توانندانجام دهند: 11

mRNA نمی تواند DNA شما را عوض کند یا تغییر دهد. 	 
mRNA حتی نمی تواند در قسمتی از سلول های شما که در آن DNA قرار گرفته است )که هسته نام دارد( وارد شود.	 
mRNA نمی تواند خودش را تغییر دهد و DNA شود.	 

mRNA شکننده است و خیلی سریع در بدن شما تجزیه می شود. ترکیبات واکسین در بدن شما باقی نمی مانند و آنها دارای 
بخش های زنده، ضعیف شده یا غیر عفونی وایرس نیستند که بتوانند در بدن شما باقی بمانند و بعداً در زندگی شما مشکالتی 

ایجاد کنند12. 
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